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Pikoplanlctonkokoluokkaan (0.2-2.0 pm) kuuluvat toisenvaraiset bakteerit ja omavaraiset syanobakteerit'

Nämå planktonorganismit ovat pelagisen planktonyhteisön perusta, ja vähåtuottoisissa vesisså ne muodostavat

suurimm¿n osan planktonbiomassasüa. Pohjoisen Itämeren rannikkoalueella kasviplanktonlcukinnat kevääL(ä'

ja veden kerrostuneisuus sekä ajoiuaiset kumpuamiset kesällä muuttavat huomattavasti Pelagisen

ekosysteemin rakennetta ja bakteeriplanktonin sekå syanobakteerien esiintymistä. Tåsså tutkimuksessa

selvitettiin bakteeriplanktonin ja syanobakteerien horisontaalista jakautumista eri vuodenaikoina pohjoisen

Itilmeren rannikkoalueella rantavyöhykkeestä pelagiaaliin uloth¡valla tutkimuslinjalla. Tavoitteena oli saada

kåsitys siitå" eroavatko bakteerituotanto sekä bakteeri- ja syanobakteerilutcumå¿irät litoraalin laheisyydessä ja

pelagiaalissa toisistaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli lis¿iksi selvittiiå

muuttujien yhteyttå bakteerien ja syanobakteerien esiintymiseen.
fsikaalis-kemiallisen ympäristön eri

Tutkimuksen aineisto kerättiin Tvärminnen elåintieteellisen aseman edustan vesialueelta. Tutkimusalue

kåsitti noin kuuden kilometrin pinrisen linjan Furuskårin rannasta Långskårin kautta långdenille. Linjalle

sijoitettiin yhdeksän nåytteenottopistettä, joista nåytteet nostettiin I metrin qyvyydeltli. Tutkimuksen aineisto

kerättiin 2.6.1993 ' 25.5.1gg4. Bakteerituotanto mitattiin 3H-$'midiini -menetelmållã' ja bakteeri- ja

syanobakteerilukur¡åil¡ät laskettiin epifluoresenssimikroskoopilla. Tutkimuspisteiltå meeritettün myös veden

lämpötila nåkösyvyys, suolapitoizuus, pen¡stuotanto, kloroflli -a sekä liuenneet epäorgaaniset ravinteet.

Bakteerituotannossa bakteeri- ja syanobakteerilukumlili¡issli oli havaiftavissa selvä vuodenaikainen zukkessio.

Tuotanto- ja solumliåråt nousivat hyvin korkeiksi loppukesästå, jolloin saawtettiin malaimiarvot (opa I.2 Vg

C l-rh-r, 1.9 x lg7solua ml-l, 5.0 x 105 solua ml-r). Talvella ja allcukevåållå tuotanto ja solumåIlrät pysyttelivät

hyvin matalina fteskim. 0.02 ¡tgQ l-rh-r, 2.2 x 106 solua ml-r, 1.1 x lOasolua nìl-l). Horisontaelisella linjalla

bakteerituotanto sekä solumåårät vaihtelivat huomattavasti erityisesti keväållii kesållå ja alkusyksyllli mutta

selväå vaihtelua oli myös kevättalvella. Långskårin pohjoispuolella eli ulkosaariston ja merialueen

vaihettumisalueella bakteerituotanto ja solumälirÍtt olivat korkeimmat linjan ensimmåisen kilometrin matkalla

samoin kuin tuotannon ja solumåilrien vaihtelun suuruus n¿iytepisteellå tutkimusrn¡oden aikan¿. Iångskãrin

eteläpuolelta alkaen eli tultaessa kokonaan merialueelle bakteerituotanto ja solumåäråt vähänivãt tasaisesti ja

yhdenmukaisesti kohti ulappaa. Näytteenottopisteiden väliset erot eivlit kuitenkaan olleet tilastollisesti

merkittäviä, mutta vaihtelun ekologinen merkitys sen sijaan sa:lttaa olla huomattava.

Korkea veden llimpötila ja veden hydrografia selittivlit suurimman osan vuodenaikaisesta kehityksestä. Veden

llimptitilan ollessa korkea ja veden kerrostunutta bakteerituoønto ja bakteeri- ja syanobakteerisolumäii¡åit

olivat korkeita. Veden kumpuaminen syksyllä ja useasti keväållä sekoitti vettä ja aiheutti selväil

bakteerisolumåli¡ien laskua. Merkityksellisinä tekijöinä bakteerien ja syanobakteerien selvän laikut[aisuuden

taustalla olivat veden lä.mpötilan ja hydrograñan lisåksi näytteenottopisteen etäisyys rannasta sekå

näytteenottopisteen syvyys. Etllisyyden kasvaessa tuuli päåsi esteettömämmin sekoittamaan pintavetta ja

vfientåmåån laikuttaisuutta eli merialueella tuotanto ja solumli,ärlit olivat alhaisempia ja vaihtelut pienempiä.

Litoraalin läheisyydessä orgaanisen aineksen valunta rannalta ja nousu pohjasta pintaan piti tuotantoa ja

solumäåriä korkeampina ja vaihteluita suurempina. Kevättalven horisonraalivaihtelua selittivät huomattavat

jäänalaiset Scrippsiella hangoei Schiller -panssarisiimalevän massaesiintymät sekå makean veden virtaukset.

Tåmän tutkimuksen perusteella bakteeriplanktonin ja syanobakteerien näytteenotto tulisi suunnitella

vuodcnaikojcn ja näytteenottopaikan mukaan. Lisåksi näytteenotossa olisi huomioitava Ssikaalis-kemiallisten
ja biologisten ympäristötekijöiden vaikutus laikuttaisuuteen. Etenkään kawiplanktontuotannon voimakkaina

sekå veden sekoituttua ste ei ole riittävli edustamaan vesialuetta.
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